
Jaarverslag van het bestuur Stichting Steun Theresiaschool over 2017 

 

De Theresiaschool vervult een belangrijke rol in de wijk. De school, het plein, de sporthal en de Agora 

worden intensief gebruikt door leerlingen, bewoners van de wijk, de parochie en anderen. 

In de statuten van Stichting Steun is bepaald dat zij financieel kan bijdragen aan activiteiten of 

investeringen die het onderwijs op de Theresiaschool bevorderen en die niet vanuit overheidswege 

worden vergoed. 

 

In dit kader is in 2017 de meerjarenbegroting wederom bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de 

opgebouwde financiele middelen ook daadwerkelijk worden ingezet voor hetgene Stichting Steun is 

opgezet. Hierbij is in 2017 bepaald dat de opgelopen spaargelden direct en effectiever ingezet 

moeten worden. Dit houdt concreet in dat de post liquide middelen ad €165.100 aan het begin van 

2017 direct aangewend diende te worden. Deels kon daarom de ouderbedrage met €10 naar 

beneden worden bijgesteld naar € 140 per kind en deels kon op deze manier het kleuterplein 

gerealiseerd worden zonder extra inleg van de ouders. Na het bewezen succes van de touchscreens 

heeft de school in 2017 wederom 4 nieuwe schermen aangeschaft en is er fors geïnvesteerd in een 

nieuw verbeterd WiFi systeem. Ook zal school zich blijven inspannen om de 

speeltoestellen/kunstgrasveld in goede staat te laten blijven. Daarnaast zal er komende jaren worden 

geïnvesteerd in verdere vervanging van de chromebooks en is de leerlingen gevraagd na te denken 

over de inrichting van hun (grote) speelplein. 

 

In 2017 heeft de oudercommissie haar spaarpot opgemaakt, de benodigde bijdrage vanuit Stichting 

Steun was hierdoor slechts € 14.000. De OC geeft elk jaar nagenoeg dezelfde hoeveelheid uit, dit 

komt neer op een bedrag van ongeveer €26.500. Het geld wordt voornamelijk besteed aan het 

jaarlijkse schoolreisje voor alle groepen, de sint-, kerst-, en paasfestiviteiten, de openingsborrel en 

voor het afscheid van groep 8 (inclusief kamp en eindmusical). 

 

Hoogachtend,  

Annemarie Haverhals - Voorzitter 

Marco Visser - Secretaris 

Pauline Kool - Penningmeester 


